На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине на 29. сједници Представничког дома, одржаној 7. јуна 2012. године и на 18.
сједници Дома народа, одржаној 22. jуна 2012. године, усвојила је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У
ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12 и 42/12) у члану 3. тачка д) мијења се и гласи:
"д) Фискална одговорност: у складу са овим принципом, Савјет министара Босне и
Херцеговине ће приликом утврђивања основице за обрачун плате запосленом у
институцији Босне и Херцеговине водити рачуна о фискалној одрживости, а с циљем
стварања услова за несметано функционисање институција Босне и Херцеговине.
Утврђивање основице за обрачун плате заснива се на документу Политика плата у
институцијама Босне и Херцеговине, који Савјет министара усваја за
четворогодишњи изборни период."
У члану 3. тачка е) брише се.
У члану 26. став (1) тачка ц) брише се.
Члан 2.
У члану 7. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Основицу за обрачун плате утврђује Савјет министара Босне и Херцеговине
подзаконским актом, с тим да она не може бити мања од 50% просјечне мјесечне
нето плате у Босни и Херцеговини исказане на годишњем нивоу за календарску
годину која двије фискалне године претходи години у којој ће се основица
примјењивати. Основицу за обрачун плате Савјет министара Босне и Херцеговине
утврђује до 30. јуна текуће године за наредну годину."
У ставу (3) ријеч "израчунава" замјењује се ријечју "примјењује".
Став (6) мијења се и гласи:
"(6) Уколико буџет за наредну фискалну годину не буде усвојен до 31. децембра текуће
године, основица за обрачун плате утврђена у складу са одредбама става (1) овог
члана примјењиваће се тек од наредног мјесеца од дана усвајања буџета."
Члан 3.
Иза члана 7а. додаје се члан 7б. који гласи:
"7б.
Изузетно од члана 7. овог закона, у периоду од 01. 05. 2012. до 31. 12. 2013. године за
обрачун плата запослених који имају коефицијент 1,00 примјењиваће се основица у
висини од 498,10 КМ."

Члан 4.
У члану 33. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Запосленом у институцији Босне и Херцеговине припада право на регрес за годишњи
одмор, с тим да висина регреса може износити максимално до висине утврђене
основице за обрачун плата у текућој фискалној години."
Став (2) мијења се и гласи:
"(2) Висину регреса за годишњи одмор из става (1) овог члана утврђује Савјет министара
Босне и Херцеговине подзаконским актом, који се доноси до 30. јуна текуће године за
наредну годину.''
Став (4) брише се.
Члан 5.
У члану 55. став (2) ријечи: "2011. и 2012. години" замјењују се ријечима: "2016. и 2017.
години", а ријечи: "2012. години" замјењују се ријечима: "2017. години".
У ставу (3) ријечи: "2013. године" замјењују се ријечима: "2018. године".
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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